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■  Почистете добре както магнитната плоча, така и покрива на автомобила (снимки А и Б),
преди да инсталирате багажника за ски. 
■ Не използвайте алкохол или други разтворители. 
■ Багажникът за ски трябва да бъде разположен върху най-плоската част на покрива на
автомобила по такъв начин, че цялата повърхност на магнитната плоча да прилепва към
покрива. (снимка C). 

■ Не поставяйте багажника за ски върху неравности или ребра, които могат да съществуват
на покрива на автомобила (снимка M). 
■ Възможно е да монтирате багажника за ски на шифидах, направен само от стомана (никога
на стъклени), но той трябва да бъде разположен изцяло или на шибидаха (снимка D), илина
самия покрив на автомобила (никога на половината покрив и половината на люка)(снимка E).



■ След като монтирате багажника за ски, никога не отваряйте шибидаха. 
■ Когато ски багажника е позициониран и монтиран на покрива на автомобила, фиксирайте
колана към вътрешността на предната врата на автомобила и регулирайте дължината му с
пластмасовата катарама, като обърнете внимание на правилното положение (снимка F). 
■  За  да  монтирате  обикновени  ски  (ските  трябва  да  са  обърнати  към  задната  част  на
автомобила), поставете подходящите малки плочи в седалката на багажника на ски, като се
уверите, че те са добре вкарани до дъното. (снимка Н). 

■ За да откачите багажника за ски, отключете и отворете горната половина на багажника за
ски и издърпайте нагоре металната кука. (снимка L).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

■ Този багажник за ски е подходящ да носи само 2 чифта ски или 2 сноуборда (Снимка 1-2)
или само 1 чифт ски и 1 сноуборд. 



■  Ските  трябва  да  бъдат  поставени  със  задната  им  част  напред  към  движенитео  на
автомобила. 
■ След като поставите ските си проверявайте дали стоят стабилно в багажника на ски. 
■ Не използвайте, ако плочите са повредени, в случай на падане, сблъсък ... плочите могат
да се огънат, което да попречи на правилното залепване. 
■  Препоръчително  е  да  не  поставяте  магнитни  плочи  в  близост  до  електронни  обекти:
дистанционни, кредитни карти, часовници, компакт дискове, пейсмейкъри ... 
■ Не поставяйте багажника за ски върху покриви, на които има лед или сняг. 
■ Не поставяйте багажника за ски на покриви, които са ремонтирани, китосвани, или върху
изпъкнали или не напълно равни повърхности. 
■ Съхранявайте багажника за ски по начин, по който магнитните плочи не са в контакт с
други метали, не са под напрежение и дръжте ги винаги чисти. 
■ Не използвайте, ако магнитените плочите са повредени. 
■ Магнитните плочи не трябва да се поставят една срещу друга 
■  Монтажа трябва да се  извърши винаги правилно,  съобразно горните правила,  а  ските
трябва да сочат към задната част на автомобила. 
■  Не  слагайте  в  багажника  ски  или  дъски  за  сноуборд  опаковани  в  чанти  или  други
покриващи ги материи. 
■ Препоръчваме да поставите двате части на багажника на минимално разстояние от 700 мм
една от друга 

ВАЖНО

■ ВИНАГИ СВАЛЯЙТЕ БАГАЖНИКА ЗА СКИ, КОГАТО НЕ ГО ИЗПОЛЗВАТЕ.
НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ БАГАЖНИКА ЗА СКИ НА ПОКРИВА НА КОЛАТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 
36 ЧАСА! 

■ ПОСТАВЕТЕ МАГНИТНИТЕ ПЛОЧКИ ДАЛЕЧ ЕДНА ОТ ДРУГА, И ГИ ПАЗЕТЕ ЧИСТИ И  ДА
НЕ СЕ ОГЪВАТ (ЗАПАЗЕТЕ КУТИЯТА). 

■ ТОЗИ МАГНИТЕН СКИ БАГАЖНИК, КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СКИ БАГАЖНИЦИ, 
ПРОМЕНЯТ ПОВЕДЕНИЕТО НА КОЛАТА ПО ПЪТЯ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА СПАЗВАТЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА СКОРОСТ И ДА КАРАТЕ ВНИМАТЕЛНО. 

■ НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ИЛИ ЗА НЕПРАВИЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОДУКТА 

ТОЗИ СКИ БАГАЖНИК НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВЯ НА КОЛИ С МАЛКИ ИЛИ МНОГО
НЕРАВНИ ПОКРИВИ, КАКТО И НА КОЛИ С ШИБИДАХ ОТ ПЛАСТМАСА ИЛИ СТЪКЛО.

ISO/PAS 11154:2006
CITY CRASH TEST
DYNAMIC TEST
STATIC TEST 


